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Títol: “Radio Silencio” 

Text: Oseman, Alice 

Editorial: Fandom Books, febrero de 2022 

Signatura: JN Ose 

Sinopsi: La Frances estudia sens parar amb un objectiu: anar a 

la universitat que ha triat. Però quan la confiança que té amb  

l’Aled es trenca la Frances es troba atrapada entre la persona 

que ha estat fins aquell moment i la persona que en realitat vol 

ser. Tot es complicarà quan hagi de fer front al seu passat i a la 

desaparició de la seva millor amiga.  

 

 

 

 

Títol: “El Cant del cigne” 

Text: Pradas, Núria 

Editorial: Bambú Editorial, febrer de 2022 

Signatura: JN Pra 

Sinopsi: La Mia i la Greta són molt bones amigues. Es 

coneixen des de l'institut i ara comparteixen pis a Barcelona. 

Però una nit, després de sortir de festa, la Mia ja no pot més i, 

amb tota la ràbia del món, etziba a la seva amiga: "Tant de bo 

et morissis ara mateix". L'endemà troben el cos sense vida de 

la Greta. La Mia no sap què fer i també està en perill. Qui l'ha 

estat seguint? 
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Títol: “Aristòtil i Dante es capbussen a les aigües del món” 

Text: Sáenz, Benjamin Alire 

Editorial: L'Altra Tribu, gener del 2022 

Signatura: JN Sae 

Sinopsi: A “Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de 

l'univers” dos nois van conèixer l'amor; ara han de descobrir 

com tenir-ne cura i construir una relació en un món que no els 

posarà les coses fàcils. L'Ari ha passat els seus anys d'institut 

intentant amagar el seu veritable jo, mantenint-se sempre al 

marge, callat i invisible. I estava convençut que l'últim curs 

seria igual, però alguna cosa va canviar quan es va enamorar 

d'en Dante 

 

 

 

Títol: “El Proyecto” 

Text: Summers, Courtney 

Editorial: La Galera Young, noviembre de 2021 

Signatura: JN Sum 

Sinopsi: Desprès d’un fatal i tràgic accident en el que els 

pares de la Bea Denham moren i la seva germana, Lo, queda 

en estat crític, la Bea necessita creure en alguna cosa. És 

llavors quan la Bea coneix en Lev Warren, un líder espiritual 

del Projecte Unitat, una organització que oculta més d’un 

secret. 

 

 

 


